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 : תחקיר וכתיבה -

בחרתי אותו מכיוון שהנושא הזה לא שמים אליו הרבה מרוב  -אובדן הילדותבחירת הנושא: . 1

 .שהוא נמצא ביום יום שלנו

ולקחתי נעזרתי במידע שלמדנו בתקשורת וחברה,  : למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

 ים וחקרתי עליהם לעומק.ייומממקרים יו

להראות דוגמאות, רוב הדברים הם ביום יום שלנו אז לוקחים מקרה ? בתחקיר קל לי היה מה. 3

היה לי קל גם בגלל שזה נושא שאני מכירה, וידעתי בדיוק מה  לעומק.מסוים וחוקרים אותו יותר 

 אני רוצה להגיד בכתבה. 

ולכן להרחיק את  למצוא פתרון כי המדיה נמצאת בכל מקום אפשרי? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

 הדברים האסורים לילדים במדיה זה בעייתי.

בהתחלה הסברתי מה זה אובדן הילדות ,לאחר מכן כתבתי . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

 . את ההשפעות של המדיה על הילדים, ולבסוף רשמתי פתרון לבעיה

 

  עריכת תוכן: -

בהתחלה התחלתי לחפש מידע בגוגל על אובדן הילדות  .:. תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו 1

וניסיתי בניסף לקחת מידע ולנסח אותו בכתבה ולאחר מכן הוציא מתוך המידע הזה סיטואציות 

 שקורות בחיי היום היון והבאתי אותם כדוגמה .

חברי הקבוצה עזרו לי לחפש ומידע ולדעת :  הקבוצה. תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי 2

 ואיך לנסח נכון את הכתבה עצמה.

 הדגשים הם להראות כמה השפעת המדיה מזיקה לילדים. :מה היו הדגשים בעבודתך . ספר 3
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  :יצירה )וידאו + סטילס( -

שבו ילדה הכנתי תסריט בו יש סיטואציות יום יומיות : )וידאו(  הכתבה את יצרת כיצד הסבר. 1

אופן במשפיעה עליה יום אחרי והיא מתנהגת כמובן  והטלוויזיהחוזרת מבית הספר ורואה טלוויזיה 

 קיצוני כדי להראות הבדלים באופן שונה.

החלק הקל היה לעבוד עם השחקנית שהיא בת  הכתבה: של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

 שלי החיבור שלי איצה מאוד קרוב ולכן היה לי יותר קל לפעול איתה ביחד.דודה 

 לכתוב את התסריט הכתבה: של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

שבו  רטוניםס םאני חיברתי את כל הקטעים של הסרט ע: . תאר את תהליך העריכה של היצירה4

 .היא צופה בטלוויזיה עם מוזיקה 

הלקחים שלי זה לעבוד באופן יותר מסודר ומאורגן כי הדברים ? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

 , ולעמוד בלוחות זמנים. האלה עוזרים יותר בהכנת הפרויקט

 המשימה את ליצור השתמשת בהן והתוכנות האפליקציות את הבאה בטבלה פרט. 5

 

 חסרונות יתרונות סמארטפון /אייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

 sony מצלמה
 

 מקצועית
 

 מקצועית וקלה מחשב תוכנת עריכה פרימייר
 

 

 

 : לאתר העלאה -

, תי את הסרטון עם הכתבה ביחדיאני העל: הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

 לאחר שהכל היה מוכן. 

תמונה שמתי  :. פרט והסבר על עיצוב הכתבה באתר )מבנה הכתבה, עיצוב, שילוב תמונות ווידאו(2

כתבה כתובה של השחקנית של הסרט מעבירה ערוצים בטלוויזיה שזה כל הנושא של הסרט , ה

 בכתב קריא ונוח לעין הסרטון הוא באמצע הכתבה .

 

 

 

 

 

 


